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Ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 r. 

– Prawo wodne
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121)

Ustawa 
z dnia 20 lipca 2017 r. 

– Prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)

DZIAŁ I  
Zasady ogólne

Rozdział 1  
Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarzą-
dzanie zasobami wodnymi.

1a. Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasa-
dy gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.

2. Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i ca-
łościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem 
ich ilości i jakości.

3. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane 
przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych 
społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

4. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki sposób, aby działając w zgodzie z in-
teresem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia 
ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów pod-
mokłych bezpośrednio zależnych od wód.

5. Gospodarowanie wodami jest oparte na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, 
uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe.

Art. 1. [Zakres regulacji] 
Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarzą-
dzanie zasobami wodnymi.

Art. 2. [Własność wód oraz gruntów pokrytych wodami] 
Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady 

gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa.

Art. 9. [Gospodarowanie wodami] 
1. Gospodarowanie wodami prowadzi się z zachowaniem zasady racjonalnego i całościo-

wego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich 
ilości i jakości. 

2. W gospodarowaniu wodami uwzględnia się zasadę wspólnych interesów i wymaga się 
współdziałania administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych spo-
łeczności w zakresie pozwalającym uzyskać maksymalne korzyści społeczne. 

3. Gospodarowanie wodami opiera się na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, 
uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe oraz analizę ekonomiczną. 

4. Gospodarowanie wodami prowadzi się w zgodzie z interesem publicznym, nie dopusz-
czając do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz 
pogorszenia stanu ekosystemów lądowych zależnych od wód.

Komentarz: Zmiana dotychczas obowiązującego art. 1 wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. – polega na podziale materii w nim uregulowanej na trzy części i umieszczeniu jej w trzech odręb-
nych artykułach: 

■■ nowy art. 1 określa jedynie zakres przedmiotowy regulacji, 
■■ nowy art. 2 przejął sprawy własności wód i gruntów pokrytych wodami i podkreślił władztwo Skarbu Państwa,
■■ nowy art. 9, a do niego zostały przerzucone zasady gospodarowania wodami.

Zmiana ta ma na celu poprawę spójności i przejrzystości ustawy.
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Art. 2. [Cele zarządzania zasobami wodnymi]
1. Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, 

ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie:
1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną 

eksploatacją;
3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
4) ochrony przed powodzią oraz suszą;
5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;
6) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją;
7) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania 

wód.
2. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi stanowią:

1) planowanie w gospodarowaniu wodami;
2) pozwolenia wodnoprawne;
3) opłaty i należności w gospodarce wodnej;
4) kataster wodny;
5) kontrola gospodarowania wodami.

3. (utracił moc)
4. (utracił moc)
5. (uchylony) 
5a. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 10. [Zarządzanie zasobami wodnymi] 
Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz 

ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie: 
1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; 
2) ochrony przed powodzią oraz suszą; 
3) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną 

eksploatacją; 
4) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i zależnych od wód; 
5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu; 
6) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania 

wód; 
7) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją.

Art. 11. [Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi] 
Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi obejmują: 

1) planowanie w gospodarowaniu wodami; 
2) zgody wodnoprawne; 
3) opłaty za usługi wodne oraz inne należności;
4) kontrolę gospodarowania wodami; 
5) system informacyjny gospodarowania wodami.

Komentarz: Zmiana dotychczas obowiązującego art. 2 wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. – dzieli materię w nim uregulowaną na dwie części i przenosi ją do dwóch odrębnych artykułów: 
■■ nowego art. 10 określającego cele zarządzania zasobami wodnymi, dodatkowo zmieniona w nim została kolejność priorytetów,
■■ nowego art. 11 określającego instrumenty zarządzania zasobami wodnymi.

Zmiana ta ma na celu poprawę spójności i przejrzystości ustawy.

Art. 3. [Podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne]
1. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa 

na obszary dorzeczy i regiony wodne.
2. Ustala się następujące obszary dorzeczy:

1) obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych 
rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a tak-
że wpadających do Zalewu Wiślanego;

2) obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek

Art. 12. [Podział na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie] 
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na 

obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie.

Art. 13. [Obszary dorzeczy] 
1. Ustanawia się następujące obszary dorzeczy: 

1) obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych 
rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a tak-
że wpadających do Zalewu Wiślanego; 
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uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także 
wpadających do Zalewu Szczecińskiego;

3) obszary dorzeczy:
a) Dniestru,
b) Dunaju,
c) Jarft,
d) Łaby, 
e) Niemna,
f) Pregoły,
g) Świeżej, 
h) Ücker

– obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodo-
wych dorzeczy.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy;
2) przyporządkowanie zbiorników wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych – do właści-

wych obszarów dorzeczy;
3) regiony wodne;
4) regionalne zarządy gospodarki wodnej, wskazując regiony wodne objęte zasięgiem tery-

torialnym ich działania oraz siedziby poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej;

5) sposób ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych.
4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, Rada Ministrów kierować się będzie 

podziałem hydrograficznym kraju oraz zróżnicowaniem warunków hydrologicznych i hy-
drogeologicznych na obszarze dorzecza, a także lokalizacją zbiorników wód podziemnych 
i sposobem ich wykorzystania.

5. W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
zarządzanie zasobami wodnymi wymaga koordynowania działań określonych programem 
wodno-środowiskowym kraju oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy:
1) z właściwymi władzami państw członkowskich Unii Europejskiej, na których terytoriach 

znajdują się pozostałe części dorzeczy, o których mowa w ust. 2;
2) z właściwymi władzami państw leżących poza granicami Unii Europejskiej, na których 

terytoriach znajdują się pozostałe części dorzeczy, o których mowa w ust. 2.

2) obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy, Ücker oraz pozosta-
łych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, 
a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego;

3) obszary dorzeczy: 
a) Dniestru, 
b) Dunaju,
c) Banówki, 
d) Łaby, 
e) Niemna, 
f) Pregoły, 
g) Świeżej

– obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodo-
wych dorzeczy. 

2. Ustanawia się następujące regiony wodne:
1) na obszarze dorzecza Wisły: 

a) region wodny Małej Wisły, 
b) region wodny Górnej-Zachodniej Wisły, 
c) region wodny Górnej-Wschodniej Wisły, 
d) region wodny Narwi, 
e) region wodny Bugu, 
f) region wodny Środkowej Wisły, 
g) region wodny Dolnej Wisły, 

2) na obszarze dorzecza Odry: 
a) region wodny Górnej Odry, 
b) region wodny Środkowej Odry, 
c) region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, 
d) region wodny Warty, 
e) region wodny Noteci; 

3) na obszarze dorzecza Dniestru – region wodny Dniestru; 
4) na obszarze dorzecza Dunaju: 

a) region wodny Czarnej Orawy, 
b) region wodny Czadeczki, 
c) region wodny Morawy; 

5) na obszarze dorzecza Banówki – region wodny Banówki; 
6) na obszarze dorzecza Łaby: 

a) region wodny Izery, 
b) region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), 
c) region wodny Metuje, 
d) region wodny Orlicy; 

7) na obszarze dorzecza Niemna – region wodny Niemna; 
8) na obszarze dorzecza Pregoły – region wodny Łyny i Węgorapy; 
9) na obszarze dorzecza Świeżej – region wodny Świeżej. 
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3. W ramach regionów wodnych, o których mowa w ust. 2, wyodrębnia się zlewnie.
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi”, usta-

la przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic zlewni, a także 
ewidencjonuje ich przebieg w systemie informacyjnym gospodarki wodnej.

5. Sposób ustalania przebiegu granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz 
granic zlewni, a także sposób ich ewidencjonowania powinien uwzględniać podział hydro-
graficzny kraju. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zlewnie i przyporządkuje je do właś-
ciwych regionów wodnych, kierując się podziałem hydrograficznym kraju. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy; 
2) przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych 

do właściwych obszarów dorzeczy; 
3) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych; 
4) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni. 

8. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, Rada Ministrów kieruje się podzia-
łem hydrograficznym kraju oraz zróżnicowaniem warunków hydrologicznych i hydrogeolo-
gicznych na obszarze dorzecza, a także lokalizacją jednolitych części wód podziemnych 
i sposobem ich wykorzystania.

Art. 15. [Działania z zakresu gospodarowania wodami] 
W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy za-

rządzanie zasobami wodnymi wymaga: 
1) koordynowania działań określonych w planach gospodarowania wodami na obszarach do-

rzeczy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na których teryto-
riach znajdują się pozostałe części obszarów dorzeczy, o których mowa w art. 13 ust. 1; 

2) podejmowania działań na rzecz nawiązania współpracy z właściwymi władzami państw 
leżących poza granicami Unii Europejskiej, na których terytoriach znajdują się pozostałe 
części obszarów dorzeczy, o których mowa w art. 13 ust. 1.

Komentarz: Zmiana dotychczas obowiązującego art. 3 wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. – dzieli materię w nim uregulowaną na trzy części i przenosi ją do trzech odrębnych artykułów: 
■■ nowego art. 12 określającego realizację zarządzania zasobami wodnymi w oparciu o znany z dotychczas obowiązującego art. 3 podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne, 

do których dodaje zlewnie,
■■ nowego art. 13 zawierającego obszary dorzeczy. Do art. 13 wprost zostały dodane regiony wodne, wcześniej zamieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. poz. 878) wydanym na podstawie delegacji umieszczonej w dotychczas obowiązującym art. 3. 
Art. 13 wprowadza nową instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zastępując nią regionalne zarządy gospodarki wodnej wcześniej zamieszczone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. poz. 878) wydanym na podstawie delegacji znajdującej się 
w dotychczas obowiązującym art. 3,

■■ nowego art. 15, do którego przeniesiono ust. 5 dotychczas obowiązującego art. 3 o koordynacji działań określonych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (z pomi-
nięciem programu wodno-środowiskowego kraju) z organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o współpracy z władzami państw leżących poza granicami Unii Europejskiej. 


